
PRODEJ

Nabízíme k prodeji rodinný dům k trvalému bydlení nebo k rekreaci v obci Kořenec v
okrese Blansko. Dům je ve velmi dobrem technickém stavu, průběžně udržovaný a
rekonstruovaný. Zastavěna plocha a nádvoří 263 m2, zahrada 876 m2. 1.NP: obývací
společenská místnost, kuchyně, jídelna, obývací pokoj, 2 x sprcha, WC, dílna, garáž,
kotelna. 1.PP: 2 x sklep suchý 2.NP: 3 pokoje, hala. Forma vytápěni: plynový kotel
zn.Baxi + radiátory ( stáří 4 roky ) + kamna na tuhá paliva 14,5 kW v obývacím pokoji +
kachlová kamna ve společenské místnosti ( funkční ). Obecni vodovodní řád, odpady
svedeny do splaškové kanalizace. Rozvody elektřiny 220/380V v mědi. Obvodové zdivo
kamenné, nové omítky. Zahrada je rovinatá, oplocená, s ovocnými stromy ( 12 švestek,
4 jabloně, 3 ryngle, rybíz ). V obci se nachází obchod, restaurace, mateřská škola,
muzeum, knihovna, větrný mlýn, golfové a fotbalové hřiště, obecní úřad, autobusová
zastávka. Obec Kořenec se nachází v blízkosti Moravského krasu, rybnik Suchý…
(další popis na www stránkách)

Další parametry:
Topení: lokální na tuhá paliva, ústřední plynové,
Voda: dálkový vodovod, voda je v objektu i rozvedena
Odpad: kanalizace,
Elektřina: 230V, 380V / 400V
Dopravní dostupnost: autobus
Energetická náročnost budovy: G - Mimořádně nehospodárná

Druh objektu
Stav objektu
Umístění objektu
Poloha objektu
Typ domu

Užitná plocha [m²]
Plocha parcely [m²]
Zastavěná plocha [m²]
Počet podlaží v domě

Kraj
Okres
Obec (část obce)

Cena 2 750 000 Kč
za nemovitost
+ provize RK, další
pozn.:+ provize RK 5% +
DPH, + daň z nabytí
nemovitostí 4%

smíšený
po rekonstrukci
klidná část obce
řadový
přízemní

300
1139
263
2

JHM
Blansko
Kořenec

Nemovitost: domy a vily

Číslo zakázky: 596413

RD/chalupa v obci Kořenec okr.Blansko, CP 1.139 m2, po
rekonstrukci, všechny IS.

tel. +420 543 217 040

ALVA REAL s.r.o.
Adresa Trnitá 311, Štěpánská 6, 60200 Brno

 ¦ 
e-mail: info@alvareal.cz

makléř
Sylva Čadová

+420 775 560 502
sylva.cadova@alvareal.cz
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